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ভূমিকা 

সম্মানিত তাওহীদবাদী ভাই ও ববানিরা! মুহতারাম শাহ্  ইদরীস তালুকদার 

হানিযাহুল্লাহ’র ‘ঝপের  ূবথাভাস: বাাংলাপদপশ ইসলামী আপন্দালপনর জনয ফবকল্প 

 র্’ গুরুত্বপূর্ণ একনি রচিা আপিানদর সম্মুনে নবদযমাি। গুরুত্বপূর্ণ এই বেোয় 

নতনি বাাংলাপদপশ ইসলামী আপন্দালপনর জনয ফবকল্প  র্গুপলা সংনেনপ এবং 

সুস্পষ্টভানব তুনে ধনরি। নিিঃসনেনহ এই প্রবনে আমরা আমানদর করর্ীয় 

সম্পনকণও নদক-নিনদণশিা পাব ইিশা-আল্লাহ। 

এই প্রবন্ধফট এই ফবষযক  ূপবথাক্ত প্রবপন্ধর সাপর্ সম্পৃক্ত, যা ‘নাওযাপয গাযওযাপয 

ফহন্দ’ এর ফবগত মম-জুন সাংখ্যায ‘গভীর সঙ্কপটর মমাপে দাাঁফেপয বাাংলাপদশ’ 

ফশপরানাপম প্রকাফশত হপযপে। অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই বেোনির বাংো অিুবাদ 

আপিানদর সামনি বপশ করনি। আেহামদুনেল্লাহ িুম্মা আেহামদুনেল্লাহ। 

আম-োস সকে মুসনেম ভাই ও ববানির জিয এই নরসাোহনি ইিশাআল্লাহ উপকারী 

হনব। সম্মানিত পাঠকনদর কানি নিনবদি হে- বেোনি গভীরভানব বারবার পড়নবি, 

এবং নিনজর করর্ীয় সম্পনকণ সনচতি হনবি ইিশা-আল্লাহ। আল্লাহ এই রচিানি 

কবুে ও মাকবুে করুি! এর িায়দা বযাপক করুি! আমীি। 

 

সম্পাদক 

১ই রনবউস সানি, ১৪৪৪ নহজনর 

২৭ই অনটাবর, ২০২২ ইংনরনজ 
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আমরা  ূপবথও বপলফেলাম ময, বতথমাপন বাাংলাপদশ একফট ঐফতহাফসক ফিমুখ্ী 

অবস্থাপন (পদাটানার মপধয) আপে। তার ফদগপন্ত ঝপের  ূবথাভাস  ফরলফেত হপে। 

তাই ফনপজর জনয মকান একফট  র্ ফনধথারণ করার সময এপস মগপে। এমন একফট 

রাস্তা যা এই মদশবাসীর জনয কলযাণ বপয আনপব। ফকন্তু মসই রাস্তা ফনধথারণ মক 

করপব? এটা ওলামাপয মকরাম ও ইসলামী আপন্দালনগুপলার মনতৃবৃপন্দর দাফযত্ব।  

আফম এই প্রবপন্ধ বাাংলাপদপশর অর্থননফতক, রাজননফতক ও সামাফজক আরও ফকে ু

ফদক স্পষ্ট করপবা। অতঃ র আমার মেষ্টা র্াকপব বাাংলাপদপশর উ র একফট প্রার্ফমক 

ফবপেষণ ম শ করার। যা আগত ফদনগুপলার  ফরকল্পনা ও প্রস্তুফতর মেপত্র ওলামাপয 

মকরাম ও বাাংলাপদপশর ইসলামী আপন্দালনগুপলার মনতৃবৃপন্দর জনয সহপযাগী ও 

উ কারী সাবযস্ত হপব ইনশা আল্লাহ।  

এই প্রবন্ধফট এই ফবষযক  ূপবথাক্ত প্রবপন্ধর সাপর্ সম্পৃক্ত, যা ‘নাওযাপয গাযওযাপয 

ফহন্দ’ এর ফবগত মম-জুন সাংখ্যায ‘গভীর সঙ্কপটর মমাপে দাাঁফেপয বাাংলাপদশ1’ 

ফশপরানাপম প্রকাফশত হপযপে।  াঠপকর ফনকট ফনপবদন; তারা মযন এই ফবষযক 

‘গভীর সঙ্কপটর মমাপে দাাঁফেপয বাাংলাপদশ’ নামক  ূপবথর প্রবন্ধফট  পে মনন।  

বতথমাপন বাাংলাপদশ সমসযা ও সঙ্কপটর এমন এক ঝপের মুপখ্ দাাঁফেপয আপে যার 

তীব্রতা ও প্রকটতা ফদন ফদন মবপেই েপলপে। এফট এমন এক সমসযা এবাং এর সাপর্ 

এমন ফকেু কারণ জফেপয আপে যার ফনকটতম ভফবষযপত মকান সমাধান মদখ্া যাপে 

না। যফদও এটা সম্ভব ময, অবস্থা মবপধ সময ও  ফরফস্থফতর সাপর্ সাপর্ সাংকপটর 

তীব্রতার হ্রাস-বৃফি হপত মদখ্া যাপব।  

 
১ ‘জামাআত কানয়দাতুে নজহাদ উপমহানদশ শাো’র অনিনসয়াে উদুণ মযাগানজি ‘িাওয়ানয় গাযওয়ানয় নহে’ 

এর গত বম-জুোই ২০২২ ইংনরনজ সংেযায় “বাংোনদশ এক দাওরানহ পর!” ( ش ہلگنب

 

 

ش دي دوراےہرپ اي  !) 
নশনরািানম আনগর প্রবন্ধফট প্রকানশত হয়। আে নহকমাহ নমনিয়া বেনক এর বাংো অিুবাদ  
‘গভীর সঙ্কনির বমানড় দাাঁনড়নয় বাংোনদশ’ িানম প্রকানশত হনয়নি।  

নেঙ্ক - http://gazwah.net/?p=40948 
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অর্থননফতক সমসযাবলী: 

বতথমাপন বাাংলাপদপশর সবপেপয গুরুত্ব ূণথ ও জরুরী সমসযা হপে এর অর্থননফতক 

সমসযা। মদপশর অর্থনীফত সাংকপটর মপধয রপযপে। এফট এমন একফট সাংকট যা ফদন 

ফদন খ্ারাপ র ফদপকই যাপে। মূলযস্ফীফত মরকর্থ সীমায ম  াঁপে মগপে। ফকে ুসূত্র বলপে 

ময, 2022 সাপলর আগপে মূলযস্ফীফত ৯ শতাাংপশর মেপয মবফশ ফেল। েলফত বেপরর 

শুরুপত এক র্লার ফেল ৮৫.৮০ টাকা। এখ্ন মসপেম্বপর এফট 106.75 টাকার 

সমান। এর মাপন হপে বাাংলাপদফশ মুদ্রা এক বেপর 23.25 শতাাংশ মান হাফরপযপে। 

খ্াদয ও ফনতযপ্রপযাজনীয ফজফনস পত্রর দাম দ্রুত মবপে েপলপে। এমনফক সাবান, 

শযাম্পু এবাং ফর্টারপজপের মপতা সাধারণ ফজফনপসর দামও গত দুই মাপস 60% বৃফি 

ম পযপে। োরফদক মর্পক ক্রমবধথমান মূলযস্ফীফত ও মূলযবৃফিপত মানুষ ফহমফশম খ্াপে। 

একফদপক ফজফনপসর দাম বােপে অনযফদপক মানুপষর ক্রযেমতা কপম যাপে। আশঙ্কা 

করা হপে ময, ফনকট ভফবষযপত এ অবস্থার আরও অবনফত হপব। অর্থনীফতফবদপদর 

মপত, ফতন ধরপনর সাংকপট  েপত  াপর মদশ। 

প্রর্মত, খ্াদয আমদাফনপত অফতফরক্ত র্লাপরর প্রপযাজন হপত  াপর, যা ঐ 

 ণযগুপলার দাম আরও বাফেপয ফদপব। এমনফক দাফম্ভক, অহাংকারী হাফসনাও এখ্ন 

বলপত বাধয হপে ময, এমন একটা সময আসপত  াপর যখ্ন মানুপষর প্রপযাজনীয 

খ্াবার র্াকপব না। 

ফিতীযত, রপ্তাফনর দৃফষ্টপকাণ মর্পক; এই  ণযগুফল ততফরর জনয উৎ াদন ফশপল্পর 

প্রপযাজনীয কাাঁোমাল আমদাফন ইফতমপধয হ্রাস ম পযপে। কারণ মাফকথন যুক্তরাষ্ট্র এবাং 

ইউপরা ীয মদশগুফলপত এই  ণযগুফল রপ্তাফন করা হয। অর্থননফতক মন্দার কারপণ 

মসখ্ানকার মানুপষর ক্রযেমতা হ্রাস ম পযপে, িপল অপনক রপ্তাফন আপদশ বাফতল 

হপযপে। একারপণ স্বাভাফবকভাপবই মুনািা এবাং রপ্তাফন মর্পক আয বযা কভাপব 

প্রভাফবত হপযপে। 

তৃতীযত, স্থানীয মুদ্রা বযা কভাপব মবপেপে। এর সাপর্ সাপর্  ফরফস্থফত এমন হপযপে 

ময, আবশযকীযভাপব তবপদফশক ঋণও দ্রুত বােপে। মসপেপত্র তবপদফশক মুদ্রা ও 
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ফবফনময হাপরর সাংকট তীব্রতর হওযার সম্ভাবনা রপযপে। সব ফমফলপয বলা যায, 

আগামীপত আরও োপ র মুপখ্  েপত যাপে মদশ। 

েতুর্থ ও মশষ কর্া হপলা, আওযামী লীগ ও অনযানয দুনথীফতবাজ কমথকতথাপদর বযা ক 

দুনথীফতর কারপণ মদপশর অফধকাাংশ বযাাংক িাাঁ া হপয মগপে। এসব কারণ এবাং আগামী 

তবফশ্বক মন্দা বাাংলাপদপশর অর্থনীফতপক ফব যথয োো আর মকার্ায ফনপয যাপব? 

সীমান্ত অসফুবধা: 

বাাংলাপদপশর সামপন আপরকফট গুরুতর এবাং জফটল সমসযা হল - সীমাপন্ত ভারত 

এবাং এখ্ন ফমযানমাপরর আগ্রাসন বৃফি  াওযা। ভারতীয সীমান্তরেীরা প্রাযই 

বাাংলাপদপশর মবসামফরক মানুপষর ও র গুফল োফলপয র্াপক। এখ্ন ফমযানমারও 

ভারপতর অনুকরণ করপে। আগপের মশষ সপ্তাহ মর্পক বাাংলাপদশ সীমাপন্তর 

অভযন্তপর একাফধকবার িাযাফরাং কপরপে ফমযানমার। এসব হামলার মপধয রপযপে 

মবামাবষথণ, িাইটার মজট (যুিফবমান এবাং মহফলকোর) িারা মবামাবষথণ এবাং মাইন 

আক্রমণ। 

এসব হামলায অন্তত একজন ফনহত এবাং মবশ কপযকজন আহত হপযপেন। 

ফমযানমার সরকার দাফব কপর ময, আরাকান আফমথ2  এবাং আরসা3  এর বাাংলাপদপশর 

অভযন্তপর ঘাাঁফট রপযপে। ফমযানমার োয বাাংলাপদশ তাপদর তদন্ত কপর ফনমূথল করার 

জনয দ্রুত  দপে  গ্রহণ করুক। 

মশখ্ হাফসনার সরকার অতযন্ত অজনফপ্রয, এমনফক কুখ্যাত। আর সরকাফর মদপদ 

সশস্ত্র বাফহনীপত বযা ক দুনথীফত ও অ রাধপ্রবণতার কারপণ তাপদর মপনাবল নষ্ট হপয 

 
2 বমথীজপদর সমন্বপয গফঠত একফট জাতীযতাবাদী সশস্ত্র ফমফলফশযা। রাখ্াইন নৃপগাষ্ঠীর (আরাকাফন) মব ি 
ধমথাবলম্বীপদর সাংগঠন। এরা বাাংলাপদশ ও ভারত সীমাপন্ত ফনপজপদর অভযরাজয গপে তুপলপে বপলও ধারণা 
করা হয। 

3 আরাকান মরাফহঙ্গা সযালপভশন আফমথ (ARSA) মরাফহঙ্গা মুসফলমপদর একফট সশস্ত্র দল।  ুরপনা নাম 
হারাকাহ আল ইযাফকন।  
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ফগপযপে। তাই সরকার ও সশস্ত্র বাফহনী - উভপযরই এই সমসযাগুপলার মমাকাপবলায 

কাযথকর বযবস্থা মনওযার েমতাও মনই, আগ্রহও মনই।  

ফমযানমাপর গৃহযুি যতই তীব্র হপব, বাাংলাপদশ সীমাপন্ত এই ক্রযাকর্াউপনর সাংখ্যা ও 

তীব্রতা ততই বৃফি  াপব। এরপেপযও উপিগজনক ফবষয হল - েট্টগ্রাপমর  াবথতয 

অঞ্চপল সশস্ত্র ফমফলফশযাপদর উ ফস্থফত। সীমাপন্তর এ াপর অপনক জাফতগত সশস্ত্র 

মগাষ্ঠীর উত্থান ঘটপে। এই দলগুপলার একটাই লেয: বাাংলাপদশ মর্পক আলাদা হপয 

একফট নতুন রাষ্ট্র গঠন করা। এই লেয অজথপনর জনয এই দলগুপলা আঞ্চফলক 

 ফরফস্থফত অর্থাৎ ফমযানমাপরর গৃহযুি, বাাংলাপদশ সরকাপরর রাজননফতক দুবথলতা 

এবাং েীন ও ভারপতর মধযকার শীতল যুিপক তাপদর  পে বযবহার করার মেষ্টা 

করপত  াপর। 

মাফিপ ালার ওযার্ল্থ / বহু-পমরু ফবশ্ব: 

একফট বহু-পমরু ফবশ্ব আজ বাস্তপব  ফরণত হপযপে। মসাফভপযত ইউফনযপনর  তপনর 

 র, ফবশ্ব একফট সাংফেপ্ত বহু-পমরু ফবশ্ব মদপখ্ফেল। মাফকথন যুক্তরাষ্ট্র মসই সমপয 

ফবপশ্বর একমাত্র  রাশফক্ত ফেল এবাং এটাপক েযাপলঞ্জ করার মপতা দৃশযত আর মকউ 

ফেল না। ফকন্তু মহান আল্লাহর অপশষ রহমপত ইমাম ও মুজাফিদ শাইখ্ ওসামা ফবন 

লাপদপনর মনতৃপত্ব মুজাফহদরা আপমফরকাপক তার ফনপজর মাফটপত এমনভাপব আঘাত 

কপরপে ময, তার ফনরা ত্তাপবাধপক ফেন্নফভন্ন কপর ফদপযপে। ইসলাপমর ফবরুপি তাপদর 

 ূবথ মর্পক েপল আসা মগা ন যুিপক প্রকাশ করপত বাধয কপরপে। 

এ ঘটনার  র ‘সন্ত্রাপসর ফবরুপি যুপির’ নাপম যুক্তরাষ্ট্র মুসলমানপদর ফবরুপি যুি 

মঘাষণা কপর। ফকন্তু ফবজয আল্লাহর হাপত এবাং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরাক ও 

আিগাফনস্তান দুই জাযগাপতই আপমফরকাপক অ দস্থ কপরপেন। দুই দশপকর যুপির 

 র, মাফকথন যুক্তরাষ্ট্র আজ তার দৃফষ্ট এবাং মপনাপযাগ অনয ফদপক ঘুফরপয ফনপত বাধয 

হপযপে।  

েীন, রাফশযা এবাং অনযানয আঞ্চফলক শফক্তগুফল মাফকথন যুক্তরাষ্ট্রপক েযাপলঞ্জ 

জানাপনার সেমতা ততফর করপতই এই ফবশ বের বযয কপরপে। আর এখ্ন মাফকথন 



 
9 

 

যুক্তরাষ্ট্র এবাং ইউপরা  ইউপক্রপন রাফশযার সাপর্ প্রফি যুপি আবি। অনযফদপক 

আপমফরকা ও েীপনর মাপঝও শীতল যুি অবযাহত রপযপে। 

এ অবস্থার  ফরপপ্রফেপত বাাংলাপদশ ও বপঙ্গা সাগর মক শলগত গুরুত্ব বৃফি 

ম পযপে। আপমফরকা এবাং েীন উভযই তাপদর শত্রুর উ র মেষ্ঠত্ব অজথপনর জনয 

বপঙ্গা সাগপরর উ র ফনযন্ত্রণ প্রফতষ্ঠা করপত োয। এপদর সাপর্ ভারতপকও মযাগ 

করুন, ময মগালাম হাফসনার সাহাযয ও সহপযাফগতায কাযথত বাাংলাপদশপক একফট 

প্রপদশ বাফনপয মরপখ্পে।  

বতথমাপন যুক্তরাষ্ট্র, েীন ও ভারত - ফতনফটরই বাাংলাপদপশর সপঙ্গ সাংফেষ্ট স্বার্থ রপযপে। 

ফকে ুমেপত্র স্বার্থগুফল এপক অ পরর সাপর্ সাংযুক্ত এবাং অনুরূ । তপব মবফশরভাগ 

মেপত্র মসগুপলা এপক অ পরর ফব রীত। একফট মযাগয, মমধাবী এবাং শফক্তশালী 

সরকার হযপতাবা এপক অ পরর ফবরুি এই শফক্তগুফলপক বযবহার কপর সুফবধা লাভ 

করপত  ারপতা। ফকন্তু হাফসনার তা করার মপতা না আপে বুফি, না আপে বযবসাফযক 

দেতা, আর না আপে জনসমর্থন। কাপজই আঞ্চফলক ও তবফশ্বক শফক্তগুপলার এসব 

প্রফতিফিতামূলক স্বার্থ আরও অফস্থফতশীল না হপল বাাংলাপদপশর জনয মকানও লাভ 

মনই। 

ফহন্দুত্ববাদ: 

ভারপতর আরএসএস-এর সমর্থন ও  ৃষ্ঠপ াষকতায ফহন্দুত্ববাদী আপন্দালন সারা 

বাাংলাপদপশ জাল ফবস্তার কপরপে। ফহন্দুত্ববাদী আপন্দালন ‘ইসকন’ (হফর কৃষ্ণ 

আপন্দালন) এর মপতা সাংগঠনগুপলাপক ফনপযাগ ও অনযানয সাাংগঠফনক উপিশয এবাং 

কাযথক্রপমর জনয বযবহার কপর। এই আপন্দালন সরকারী প্রশাসন, সশস্ত্র বাফহনী এবাং 

ফমফর্যার ফশরায মগাঁপর্ মগপে। এরা এখ্ন একফট মদশপপ্রম ফবপরাধী, ষেযন্ত্রকারী 

মগাষ্ঠীর রূ  ফনপযপে, যা অখ্ণ্ড ভারপতর স্বপ্ন  ূরপণর জনয সাংগফঠত ও সফক্রয। 

রাজননফতক দৃশয ট: 

বাাংলাপদপশর রাজননফতক  টভূফমপত ধমথফনরপ ে শফক্তর আফধ তয রপযপে। 

আওযামী লীপগর মনতৃপত্ব গফঠত বাাংলাপদপশর বতথমান সরকার ধমথফনরপ েতার 

একফট সশস্ত্র এবাং ফহাংসাত্মক রূ , যা কলকাতায উদ্ভাফবত বাঙাফল ফহন্দ ু
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জাতীযতাবাপদর ধারণা িারা বযা কভাপব প্রভাফবত4। আওযামী লীগ ও হাফসনার 

প্রধান ফবপরাধী দল ফবএনফ -ও ধমথফনরপ ে দলগুপলার একফট। এই সব দল 

মূলগতভাপব ধমথফনরপ ে। যফদও সবাই আওযামী লীপগর মপতা ফহাংসাত্মক ও 

আক্রমণাত্মক নয।  

আপমফরকান ধমথফনরপ েতা এবাং িরাফস (ইউপরা ীয) ধমথফনরপ েতার মপধয মযমন 

 ার্থকয রপযপে, মতমফন এই দুফট দপলর মপধযও উ - ার্থকয রপযপে। ফকন্তু মূলগত 

ভাপব এগুপলা একই ধপমথর ফভন্ন ফভন্ন মাযহাব (মতাদশথ)। 

দুভথাগযবশত বাাংলাপদপশর সাধারণ মানুষ এই দলগুপলার মপধয সীমাবি হপযই 

ভাবপত অভযস্ত হপয  পেপে। কপযক দশক ধপর ফমফর্যা, বুফিজীবী এবাং 

ফশোবযবস্থার মব্রইন ওযাপশর কারপণ মানুষ আজ রাজননফতক  ফরবতথনপক শুধ ু

ফনবথােনী  িফতপত  ফরবতথন বপলই জাপন এবাং বুপঝ। তারা যখ্ন তাপদর ভূফমর 

ভফবষযৎ ফনপয ফেন্তা কপর, তখ্ন তারা এই ধমথফনরপ ে রাজননফতক কাঠাপমার 

সীমানার ফভতপরই ফেন্তা কপর।  

বতথমাপন হাফসনা েমতা োেপত রাফজ নয। ভারতও তাপক আ াতত শাসক ফহপসপব 

রাখ্পত ইেুক বপল মপন হপে। সপবথা ফর মস ফনপজপক একজন বাধয ম াষা প্রাণী 

ফহপসপব প্রমাণ কপরপে। এসব ফনদশথন মর্পক বুঝা যাপে ময, আওযামী লীগ মকানও 

না মকানওভাপব ফনবথােনী িলািল হাইজযাক কপর হপলও েমতায ফনপজপদর দখ্ল 

অবযাহত রাখ্ার মেষ্টা করপব। 

 
৪ ঊনফবাংশ শতাব্দীপত বাাংলার সমাজ জীবপন  াশ্চাতয সভযতার প্রভাপব এবাং ইাংপরজ  ৃষ্ঠপ াষকতায 
মকালকাতা মকফিক ময বুফিজীবী ও মধযফবত্ত মেণীর সৃফষ্ট হপযফেল বসোনি বাঙাফল মুসফলম ফশফেত ও 
ফবত্তশালীরা অন্তভুথক্ত ফেল না। বুফিজীবী মহপল ফহন্দু সম্প্রদাপযর আফধকয র্াকায নবসৃষ্ট এই মধযফবত্ত মেণী 
ফকেুপতই ধমথ ফনরপ ে ফেল না।  

বাাংলার ইফতহাস  ুঙ্খানু ুঙ্খভাপব  যথাপলােনা করপল মদখ্া যায ময, অষ্টাদশ শতাব্দীর মশষভাগ মর্পক শুরু 
কপর  ুপরা ঊনফবাংশ শতাব্দী ধপর মকালকাতা মকফিক ময বুফিজীবী ও মধযফবত্ত মেণীর ফবকাশ ঘপটপে, তাপদর 
কণথধাপররা বাঙাফল জাতীযতাবাপদর দাফবদার ফহপসপব যত কর্াই বপল র্াকুক না মকন, তা আসপল বাঙাফল 
ফহন্দু জাতীযতাবাপদর কর্াবাতথা। (পকালকাতা মকফিক বুফিজীবী - এম আর আখ্তার মুকুল –  ৃষ্ঠা ৩১) 
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তপব ফবপরাধীরা হাফসনাপক  দতযাপগ বাধয করপত োইপল তাপদরপক অফনবাযথভাপব 

রাজ পর্ নামপত হপব। বাাংলাপদপশ রাজননফতক  ফরবতথপনর জনয সবসমযই 

রাজ পর্ ফবপোভ, প্রফতবাদ এবাং আগ্রাসন প্রপযাজন হয। আমরা অপনকবার এটা 

মদপখ্ফে। ১৯৯০, ১৯৯৬ এবাং ২০০৭ সাপল দীঘথ ধারাবাফহক ফবপোভ, ফমফেল 

এবাং রাস্তায সফহাংস ঘটনার  র সামফরক ও মবসামফরক প্রশাসন তখ্নকার সরকাপরর 

সমর্থন তযাগ কপরফেল। এর িলশ্রুফতপত সরকাপরর  তন হপযফেল।  

ফকন্তু হাফসনার ফবপরাধীপদর রাজ পর্র ফনযন্ত্রণ ফনপজপদর হাপত মনযার সাধয মনই। 

এভাপব মসনাবাফহনী ফদপযও তারা হাফসনাপক উৎখ্াত করপত  ারপব না। তারা যফদ 

হাফসনাপক বলপ্রপযাগ কপর অ সারণ করপত োয, তাহপল তাপদর অবশযই ইসলামী 

সাংগঠনগুপলা এবাং সামফরক সাংস্থার সমর্থন প্রপযাজন হপব। 

আওয়ামী েীনগর নবপরীনত, নবনরাধী নশনবনরর বাংোনদনশর জিগনর্র মনধয একনি 

শনিশােী ও গভীর বিিওয়াকণ বিই। তাই তানদর নিভণর করনত হয় ইসোমী 

গর্তানিক রাজনিনতক দে (বযমি জামায়াত-ই-ইসোমী) এবং মাদরাসার িাত্রনদর 

উপর। গত নত্রশ বির ধনর বাংোনদনশ েমতা দেনের রাজনিনতক পদ্ধনত এিাই 

হনয় আসনি। যেিই সরকানরর নবরুনদ্ধ সনিয় আনোেনির কো আনস, তেিই 

বড় বড় ধমণনিরনপে রাজনিনতক দেগুনো, ইসোমী দেগুনোর সনে বজাি কনর। 

নকন্তু েমতায় বপ াঁিানিার সনে সনে তারা তানদর নমত্রনদর নবষনয় কনঠার অবস্থানি 

বযনত বদনর কনর িা। 

সারকো হে, ধমণনিরনপে রাজনিনতক শনিগুনে আবারও তানদর এই বেোয় 

ইসোনম দেগুনোনক বযবহার করার বচষ্টা করনব। বযমিনি তারা সবসময় কনর 

আসনি। মুসফলমরা তানদর েেয অজণি ও বাস্তবায়নির জিয প্রার্ হারানব, নকন্তু 

নবনিমনয় নকিুই পানব িা। আর নদিনশনষ বাংোনদশ শানসত হনব ধমণনিরনপে 

বযবস্থায়। এনিই বাংোনদনশর ধমণনিরনপে িীনত নভনিক রাজনিনতক বযবস্থার 

অনিবাযণ পনরর্নত। 

বাংোনদনশর মুসফলমরা আজ নিনজনদরনক এই অবস্থার মনধযই বদেনত পানে। 

নদগনে যেি কানো ঝনড়র অেকার ও অশুভ বমঘ জনড়া হনে, তেি রাজনিনতক 

ও সামানজক সমস্ত বেয় শত্রুনদর নিয়িনর্! 
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নবকল্প পে: 

এই আনোচিার শুরুনতই আনম বনেনি বয, আগত তুিাি বেনক বাাঁচনত 

বাংোনদনশর মুসফলমবদর জিয বকাি একনি রাস্তা নিধণারর্ করা আবশযক। নকন্তু বস 

রাস্তা নকভানব, কীনসর নভনিনত নিধণারর্ করা হনব? 

এই প্রনের উির বোাঁজার জিয আবশযক হে, প্রেনম আমরা ববনিক নজহানদর 

বিতৃবৃনের বদয়া নদক নিনদণশিাগুনোর প্রনত দৃনষ্ট নদনবা এবং তানদর বর্ণিাকৃত নকিু 

উসুল ও মূেিীনত বুনঝ নিনবা।  

আে কানয়দার বিতৃবৃে ববনিক ফজহাফদ আনোেি, মুসনেম নবনি ইসোমী হুকুমত 

ও বেোিত প্রনতষ্ঠার সংকনল্প প্রেম সানরনত দণ্ডায়মাি। এই উনেশয অজণনির জিয 

এই আনোেিনি মুসনেম ভূনমনক দু’ভানগ নবভি কনর:  

১. অগ্রগামী/প্রাধািয প্রাপ্ত এোকা।  

২. নিতীয় স্তনরর এোকা বা অিযািয এোকা।  

প্রাধািয প্রাপ্ত এোকা হে ঐসব এোকা - বযোনি মুজানহদনদর পনে শাসি বযবস্থার 

নবরুনদ্ধ যুদ্ধ করা বা তানদর বমাকানবো করা সম্ভব। বযোনি এই বযবস্থানক ধ্বংস 

করার এবং বগনরো যুনদ্ধর মাধযনম ইসোমী হুকুমত প্রনতষ্ঠা করার বচষ্টা করা যায়। 

বকাি এোকানক প্রাধািয প্রাপ্ত এোকার প্রকানর গর্য করার জিয তানত নকি ুববনশষ্টয 

পাওয়া যাওয়া আবশযক।  

শাইখ্ আবু বকর িাজী এর মনত বস ববনশষ্টযগুনো হে5: 

১. বক শেগত সুনবধা োকা। উাঁচ-ুনিচু ও দুগণম জায়গা অনধকৃত ও অধুযনষত অঞ্চে 

দেনে সহনযাগী ও সমেণক হনব।  

 
5 (The Management of Savagery: The Most Critical Stage Through Which the 
Umma Will Pass - Abu Bakr Naji – পৃষ্ঠা ৩৮) 
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২. শাসি বযবস্থার দুবণেতা নবদযমাি োকা। শাসি বযবস্থার বকন্দ্র বেনক দূনর, 

সীমান্তবতথী এোকায় সাধারর্ত বকন্দ্রীয় নিয়ির্ দুবণে োনক। সীমান্তবতথী না হপয 

কখ্নও রাপষ্ট্রর অভযন্তপরও হপত  াপর, ফবপশষত মযসব অঞ্চল খু্ব ঘনবসফত ূণথ হয।  

৩. ইসোমী ও ফজহাফদ জাগরনর্র বেউ োকা। এোকায় এর জিয দাওয়াত ও 

আনোেি নবদযমাি োকা।  

৪. বস এোকার বোকনদর স্বভাবজাত ববনশষ্টয। এই নদক বেনক আল্লাহ তায়াো 

বকাি বকাি এোকানক অিযািয এোকার উপর বেষ্ঠত্ব নদনয়নিি। 

৫. ওই অঞ্চপলর মলাকপদর হাপত হাপত অস্ত্র র্াকা। 

*** 

শাইখ্ আবু মুসআব আস সুরীও এধরনর্র নকিু ববনশষ্টয উনল্লে কনরনিি6। নতনি তার 

নকতাব ‘দাওয়াতুে মুকাওয়ামাহ’বত প্রাধািযপ্রাপ্ত অঞ্চপলর নকি ুববনশনষ্টযর তানেকা 

উনল্লে কনরনিি। 

বভ গনেক পূবণশতণ:  

এগুপলা হপে ঐ অঞ্চপলর বা ভূফমর কাঠাপমাগত  ূবথশতথ। এগুপলা হপে -  

১ – ভূফমর প্রশস্ততা। 

২ – ফবফভন্ন মদপশর সাপর্ দীঘথ সীমানার উ ফস্থফত। 

৩ – ভূফমর প্রকৃফত এমন হপত হপব যা অবপরাধ করা কফঠন। 

৪ – আাংফশক দুগথম  াবথতয এলাকা অর্বা গহীন জঙ্গল অর্বা অনুরূ  ফকে ুিারা 

মবফষ্টত ভূফম র্াকপত হপব। এই ধরপণর ভূফম শত্রুপদর সাপর্ সম্মুখ্ যুির জনয জরুরী। 

সবপেপয উত্তম হয যফদ গাে ালায আোফদত  াবথতয এলাকা র্াপক। 

 
 শাইে আবু – (THE GLOBAL ISLAMIC RESISTANCE CALL) دعوة املقاومة اإلسالمية العاملية 6

মুসআব আস সুনর – অধযায়  ৮ – পৃষ্ঠা ২১ 
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৫ – এোোও এমন ভূফম হওযা প্রপযাজন মযন অবপরাপধর সম্মুখ্ীন হপলও  যথাপ্ত 

 ফরমাণ খ্াদয ও  াফন সরবরাপহর বযবস্থা র্াপক।পভ গফলক  ূবথশতথঃ 

জিসংেযাগত অবস্থা:  

এই ভূফমপত ফবশাল সাংখ্যক অফধবাসীপদর উ ফস্থফত র্াকপল ভাল। কারণ এর িপল 

শত্রু ে োইপলই মুজাফহদপদর গফতফবফধ লেয করপত  ারপব না। আর মুজাফহদরাও 

জনবহুল গ্রাময এলাকাগুপলাপত এবাং ঘনবসফত ূণথ শহপর েফেপয ফেফটপয র্াকপত 

 ারপবন। এোোও, এই এলাকার যুবকপদর মপধয লোই করার েমতা, মজদ , মকান 

ফকে ুফ েপন মলপগ র্াকার প্রেণ্ড ইোশফক্ত এবাং অধযবসায – এই সকল গুণাবলীর 

উ ফস্থফত র্াকপত হপব। সবপেপয মবশী জরুরী মযটা মসটা হপে ওই এলাকায অস্ত্র 

সহজলভয হপত হপব। 

১. এই ভূফমপত ফবশাল সাংখ্যক অফধবাসীপদর উ ফস্থফত র্াকপল ভাল। কারণ এর 

িপল শত্রু ে োইপলই ফবপ্লবীপদর গফতফবফধ লেয করপত  ারপব না। আর 

ফবপ্লবীরাও জনবহুল গ্রাময এলাকাগুপলাপত এবাং ঘনবসফত ূণথ শহপর েফেপয ফেফটপয 

র্াকপত  ারপব। 

২. যুবকপদর মপধয লোই করার েমতা, মজদ , মকান ফকে ু ফ েপন মলপগ র্াকার 

প্রেণ্ড ইোশফক্ত এবাং অধযবসায – এই সকল গুণাবলীর উ ফস্থফত র্াকপত হপব। 

৩. সবপেপয মবশী জরুরী মযটা মসটা হপে ওই এলাকায অস্ত্র সহজলভয হপত হপব। 

রাজননফতক  ফরফস্থফতঃ  

এই ভূফমপত এমন একটা রাজননফতক  ফরপবশ র্াকপত হপব মযন মসখ্ানকার 

অফধবাসীরা সহপজই আল্লাহ্  সুবহানাহু ওযা তাযালার জনয ফজহাদ করপত উিুি হয। 

প্রফতপরাধ শুরু করপত হপল এমন একটা সমপয এমন একটা ফবষয ফনপয করপত হপব 

মযন মসখ্ানকার মুসফলম উম্মাহপক সেল করপত সেম হয। 

*** 

এই ববনশষ্টযগুনো অনিক গুরুত্বপূর্ণ। কারর্, এগুনো িাড়া এমনিনতই শনিশােী বড় 

বকাি শত্রুর নবরুনদ্ধ দীঘণস্থায়ীভানব যুদ্ধ, নজহাদ জানর রাো অনিক কনঠি। এই 
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ববনশষ্টযগুনোর নভনিনত আমরা বেনত পানর বয, আিগানিস্তাি, পানকস্তাি, 

কাশ্মীর, বসামানেয়া, ইনয়নমি, বচচনিয়া, ইসোমী মরনকার নকিু এোকা - 

এসবগুনো প্রাধািযপ্রাপ্ত এোকার অেভুণি। তনব নমসর ও নতউনিনসয়ার মনতা 

এোকাগুনো এই ববনশনষ্টযর অেভুণি িয়। তাই এগুনোনক নিতীয় পযণানয়র এোকার 

অেভুণি করা হনব। এই বণ্টি অিুযায়ী বাংোনদশও নিতীয় পযণানয়র এোকার 

অেভুণি। বকিিা বাংোনদশও এমি সব ববনশষ্টয বেনক বনঞ্চত যা প্রাধািয প্রাপ্ত 

এোকার অেভুণি হওয়ার জিয অপনরহাযণ। বযমি, প্রেমত অসমতে ভূনম। 

বসইসানে এোনি হানতয়ারও সহজেভয িয়। 

সারকো হে; বাংোনদশ বগনরো যুনদ্ধর জিয উপযুি স্থাি িয় । বাংোনদনশ দীঘণস্থায়ী 

বগনরো যুনদ্ধর মাধযনম ধমণনিরনপে শাসি েমতার মসিদ উনে বদয়ার বচষ্টা করা 

অিেণক। অিযনদনক গর্তানিক পদ্ধনতনত মকানও কেযার্ কামিা করা মুসফলমবদর 

জিয শুধু অিেণক িয়, বরং শরীয়ত পনরপন্থীও বনি।  

আমরা এিাও বদনেনি বয, রাস্তা বা সাধারর্ জনগপণর সমানবনশ সশস্ত্র আগ্রাসি 

চাোনিা, েুি োরানব করা এবং সরকানরর মসিদ উনে বদয়ার বচষ্টা করািাও - বসই 

পনরবতণি আিনব িা, বযিা আমানদর দরকার। এই নবষনয় শাইখ্ সাইি আে আনদে 

হানিযাহুল্লাহ নেনেনিি: 

"নবপ্লনবর উনেশয হে রাজনিনতক পদ্ধনতনত পনরবতণি আিা। শাসকনগাষ্ঠী এবং 

তানদর সমস্ত প্রনতষ্ঠাি ও অেণিীনতর উপর েমতা প্রনয়াগ কনর অেণিীনত, সমাজ ও 

শাসি বযবস্থানত পনরপূর্ণভানব মূেগত পনরবতণি নিনয় আসার িাম ‘নবপ্লব’। পূনবণর 

রাষ্ট্র বযবস্থানক েতম কনর িতুি এক রাষ্ট্র বযবস্থা চােু করা এবং প্রনতষ্ঠা করানক 

নবপ্লব বনে। অেণাৎ সমাজ, অেণিীনত ও রাজিীনতনক পনরপূর্ণ ভানব পনরবতণি কনর 

বদয়া। আর নবপরীনত সংস্কার (পুিগণঠি) অেণ হে পূনবণর বযবস্থানত পনরবতণি আিা।  
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আনগ বেনকই োকা শাসি বযবস্থা, তার পে পদ্ধনত ও নিদশণিাবনে সংস্কারবাদী 

নবপ্লব িারা পনরবতণি করা যায় িা। নবপ্লব বতা মূেগত পনরবতণনির উপর নভনি কনর 

হয়, সংস্কার বা সংনশাধনির উপর নভনি কনর িয়7।" 

সুতরাং কুিরী ধমণনিরনপে বযবস্থানক হনিনয় বসোনি আল্লাহ প্রদি শরীয়ত প্রনতষ্ঠা 

ও বাস্তবায়ি করা - একনি নবপ্লবী পনরবতণি। এিা শুধ ুসংস্কার ও সংনশাধি িয়। 

তাই শুধুমাত্র সরকার পনরবতণনির িারা এমি বম নেক পনরবতণি সম্ভব িয়।  

বাংোনদনশর মসুফলমবদর কমণনেত্র কী হনব? 

নপিনির আনোচিার আনোনক প্রে আনস বয, বাংোনদনশর মুসফলমবদর কমণনেত্র 

কী হনব? ইসোম ও মুসফলমবদর নবরুনদ্ধ ধারাবানহক বৃনদ্ধ পাওয়া ধমণনিরনপে 

আগ্রাসি তারা কীভানব বমাকানবো করনব? আর যনদ রানষ্ট্রর মনধয শনি অজণনির 

সুনযাগ এনস যায় অেবা বযাপক আকানর ফবশৃঙ্খলা ও অনিয়ম িনড়নয় পনড় তেি 

এই বপ্রোপনি তারা কী করনব?  

এিা অতযে গুরুত্বপূর্ণ প্রে এবং উির বদয়ার দানব রানে। এবং এনি এমি প্রেও 

বনি যার উির বদয়া সহজ িয়। এই সমসযার বকাি জাদুকরী সমাধািও বিই। বযসব 

সমাধাি বাস্তব নিভণর ও কাযণকরী - বসগুনো অনিক দীঘণ সময়, পনরেম ও 

জিবনের দানব রানে। এর জনয তধযথ এবং দৃঢ়তা প্রনয়াজি।  

শাইখ্ আবু বকর িাজী তার নকতানব নেনেনিি: 

কেনিা কেনিা এমি হয় বয, বকাি সরকানরর হঠাৎ পতি হনয় যায়, অেবা প্রাধািয 

প্রাপ্ত এোকা িয় এমি বকাোও রাজনিনতক বপ্রোপনির কারনর্ অনিয়ম িনড়নয় 

পনড়। এমত অবস্থায় দুইিা সম্ভাবিা োনক; হযপতাবা মসখ্াপন মকান ইসলামী সাংগঠন 

র্াকপব, যারা (সৃষ্ট) মপ্রো টপক  ফর ূণথ ভাপব কাপজ লাফগপয অবস্থার ফনযন্ত্রণ 

ফনপব। এমন হপল তারা বিরাজয বযবস্থাপিার  িফতপত অগ্রসর হপব।  

 
7 একনি নবপ্লব নিনদণনশকা || নবপ্লনবর রূপনরো - মুহাম্মাদ সাোহুেীি যায়দাি, পৃষ্ঠা - ৬। নেঙ্ক - 

http://gazwah.net/?p=37775 
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আর যনদ বসোনি ইসোমী বকাি সংগঠি িা োনক তনব বস এোকা েুব দ্রুত 

অননসলাফমক বকাি সংগঠনির নিয়িনর্ চনে যানব। অেবা সরকার পতনির পর তার 

যতিুকু অংশ অবনশষ্ট োকনব, তানদর হানতই আবার েমতা চনে যানব। অেবা 

সামনরক বানহিীর হানত েমতা চনে যানব।8 

এর বেনক আমরা বুঝনত পারোম বয, শনিশােী বকাি ইসোমী সংগঠনির 

অিুপনস্থনতনত যনদ শনি অজণনির বকাি সুনযাগ এনসও যায়, তবুও মুসনেমরা এই 

অবস্থা বেনক উপকৃত হওয়া বা এনক নিয়িনর্ বিয়ার মত অবস্থানি োনক িা। 

এইধরনির বপ্রোপি বেনক পনরপূর্ণ উপকৃত হনত দৃঢ় ও সুনবিযস্ত শনি োকা একনি 

বম নেক এবং আবশযকীয় শতণ। এই কোনক বুঝা এবং এনক সনঠকভানব অিুধাবি 

করা েুবই গুরুত্বপূর্ণ একনি নবষয়।  

বাংোনদনশর মত অঞ্চনে বযমকানও ধরনির পনরবতণি আিার জিয আবশযক হে 

তাওহীদ, দাওয়াত ও নজহানদর উপর প্রনতনষ্ঠত একনি দৃঢ় ও স্বাধীি ইসোমী 

আনোেি। বয আনোেি আল্লাহর শরীয়ত বাস্তবায়নির চূড়াে প্রনয়াজিীয়তা ও 

গুরুত্ব স্পষ্ট করনব। বয আনোেি সমানজর মেগুনোনক দূর করনব, সমানজ িনড়নয় 

পড়া অিযানয়র সানে সংনিষ্ট ইসোমী নশোনক বযাপক করনব। এসব অিযায় ও 

অিীেতার নচনকৎসা ইসোম কীভানব কনর - তা জিসমু্মনে বর্ণিা করনব। এমি এক 

আনোেি োগনব যা গর্তি ও মািব রনচত অিযািয মতাদশণগুনোর স্বরূপ উনমাচি 

কনর তা রুনে নদনব এবং এই সনবর উপর ইসোনমর মযণাদা ও বড়নের নবষনয়র 

জািাি নদনব। এমি এক আনোেি যা শুধ ুমূেযনবাধ ও ঐনতনহযর প্রচার করনব িা, 

বরং বাংোনদনশর সামানজক, অেণনিনতক ও বভ গনেক নবষনয়র প্রনতও গুরুত্ব নদনব।  

এমি এক আনোেি যা বঘাষর্া নদনয় হনকর সে নদনব এবং বকাি নিেুনকর নিোর 

পনরায়া করনব িা। তারা মািুনষর সামনি তাওহীদ ও নশরক, ঈমাি ও কুির, ইসোম 

ও ধমণনিরনপেতার মধযকার পােণকয স্পষ্ট কনর নদনব। তারা ‘জাতীয়তাবাদ’ ও 

‘বাোেীয়ািা’র িানম ভারতীয় রুসুম বরওয়ানজর বধাাঁকায় পনতত িা হনয় নিনজনদর 
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অিুসারীনদর ইসোমী মূেযনবানধর সংরেনর্র জিয কাজ করনব। এমি এক 

আনোেি যানদর অেনর সারা নবনি িনড়নয় োকা উম্মাহর নিনকর োকনব, নকন্তু 

তারা ভারত উপমহানদনশর ও বাংোনদনশর স্থািীয় অনধকানরর প্রনতও গুরুত্ব নদনব। 

এমি এক আনোেি যানদর দৃনষ্ট মািুনষর বািানিা সীমানরোর মনধয সীমাবদ্ধ োকনব 

িা। এই আনোেিনক তার নিজস্ব আক্বীদা ও মূেযনবানধর বেনত্র অিমিীয় ও 

আপসহীি হনত হনব।  

শাইখ্ আবু বকর িাজী বনেি: 

"মহানবনির নিয়ম অিুযায়ী আমরা বদেনত পাই সরকানরর েমতা দুনি উপানয় 

পনরবতণি বা পুিরুদ্ধার করা বযনত পানর: 

১. সমানজর ধমণীয় নবিাস ও মূেযনবাধনক পুিরুজ্জীনবত কনর, 

২. জুেুনমর নবরুনদ্ধ প্রনতনরানধর মাধযনম সমানজ িযায়নবচার প্রনতষ্ঠা করার নভনিনত 

(আক্বীদা, নবিাস বা অনধকানরর উপর নভনি কনর িয়)। কারর্ জুেুনমর প্রনতনরাধ 

ও িযায়নবচার প্রনতষ্ঠা এমি একনি নবষয় - যা কানির এবং ইমানদারপদর িারা 

সমািভানব প্রশংনসত হয়9।" 

সুতরাং বতণমাি বযবস্থানক পনরবতণনির জিয আবশযক হে - ইসোমী আনোেনির 

দাওয়ানতর নভনি কুরআি, সুন্নাহ অিুযায়ী সনঠক আক্বীদা ও সনঠক মূেযনবানধর উপর 

হনত হনব। এমি িয় বয, ধমণনিরনপে অিযািয দেগুনোর মত শুধুমাত্র জিগনর্র 

সমেণি ও তানদর নিকি গ্রহর্নযাগযতা অজণনির জিয - সামানজক অনবচানরর নবষনয় 

মনিানযাগী হনব।  

বাংোনদনশর জিয সামনি এই দুই অবস্থা। অেণাৎ এেিকার মত চেনত োকা অেবা 

ভনবষযনত নবনশষ বকাি পনরবতণি সানধত হওয়া বা শনি অজণনির সুনযাগ এনস বগনে 

বসিা কানজ োগানিার বচষ্টা করা। এজিয প্রেম কাজ হে - তাওহীদ, দাওয়াত ও 

নজহানদর িীনতর উপর প্রনতনষ্ঠত আপসহীি সুদৃঢ় একনি ইসোমী আনোেি প্রনতষ্ঠা 
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করা। এইধরনির একনি আনোেি যনদ একবার অনস্তনত্ব এনস যায়, তনব তা 

পরবতণীনত বাংোনদনশর মুসফলমবদরনক ধমণনিরনপেতার আগ্রাসি ও তার আিমর্ 

বেনক রো করনব। অতিঃপর যনদ আল্লাহ তায়াোর ইোয় নবনশষ বকাি অবস্থা সৃনষ্ট 

হনয় যায় অেবা শনি অজণনির বকাি সুনযাগ এনস যায় তনব সুদৃঢ় একনি আনোেি 

এ সুনযাগ বেনক বযাপক আকানর উপকৃত হনত পারনব।  

আমরা যনদ এই উপসংহারগুনে গ্রহর্ কনর, তাহনে কীভানব এই ধরনির আনোেি 

শুরু করা বযনত পানর এবং কীভানব এনি সািনেযর পনে নিনয় যাওয়া যায় - বস 

সম্পনকণ আমরা আমানদর আনোচিানক এনগনয় নিনয় বযনত পারনবা ইিশা আল্লাহ।  

 

*** 


